Kids-Riks 2017
Leadline
är en show-klass för små barn. En vuxen eller ett äldre barn, minst 16 år, leder hästen i hand (med ledlina) medan barnet som bedöms sitter på hästen och håller i tyglarna. Klassen rangordnas inte.
First ridden
är en ridklass för de lite äldre barnen som ännu inte börjat tävla. En vuxen eller ett äldre barn, minst 16
år, skall befinna sig i närheten för att kunna hjälpa till vid behov. Klassen rangordnas inte.
Ryttaren
Klädsel är valfri även om matchande klädsel och utrustning mellan häst, ryttare och medhjälpare
uppmuntras och ingår i bedömningen av ekipaget. Ett stort leende kan inte heller skada. Sporrar och
ridspö är inte tillåtet och ryttaren ska bära hjälm. Domaren kan komma att ställa enkla frågor som
"vilken färg har din häst", ”hur länge har du ridit” vilkas svar även kommer att ingå i den totala
bedömningen.
Hästen
Hästen skall vara betslad med enkelt tränsbett där tyglarna går direkt från bettet till ryttarens hand.
Ledtygel skall fästas i nosgrimman eller annat lämpligt ställe.
Hästens sadel är valfri men kommer att ingå i bedömningen av ekipaget.
Hingst får ej delta.
Man bör komma ihåg att det är väldigt viktigt att hästen skall vara säker att rida samt att den
ska uppföra sig korrekt.
Klass ”Leadline under 4 år” (skritt)
Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i nummerordning på fyrkantsspåret och med
ordentligt utrymme emellan sig. Domaren/domarna stannar klassen och går fram till varje ekipage för
kritik och ev. någon enkel fråga. Därefter får ekipaget en rosett. Efter det att rosetterna delats ut
lämnar klassen banan i skritt. I klassen kan 2 ledare hjälpas åt, en leder och en hjälper ryttaren.
Klass ”Leadline 4-9 år” (skritt och trav)
Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i nummerordning på fyrkantsspåret och med
ordentligt utrymme emellan sig. Domaren talar om för ryttarna när han/hon vill att de skall göra halt
för uppställning. Efter det genomför varje ryttare programmet med hjälp av ledaren och återvänder
därefter till uppställningen. Uppvisningen innehåller skritt, trav, halt och hälsning, se program.
Ryttaren bedöms utifrån korrekt sits, ben och handposition (hälarna/axlarna bakåt/ ögon upp/ etc.).
Hästen bedöms utifrån lämplighet (är hästen skötsam och förlåtande).
Efter att alla i klassen har gjort sitt program går domaren/domarna fram till varje ekipage för kritik och
ev. någon enkel fråga och ekipaget får en rosett. Därefter lämnar klassen banan i skritt.
Klass ”First ridden” 9-12 år (första steget i att tävla på egen hand i skritt och trav)
Alla i klassen rider in på banan samtidigt i skritt, på led i nummerordning på fyrkantsspåret och med
ordentligt utrymme emellan sig. Domaren talar om för ryttarna när han/hon vill att de skall göra halt
för uppställning. Efter det genomför varje ryttare programmet och återvänder därefter till
uppställningen. Uppvisningen innehåller skritt, trav, halt och hälsning, se program.
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Ryttaren bedöms utifrån korrekt sits, ben och handposition (hälarna/axlarna bakåt/ ögon upp/ etc.).
Hästen bedöms utifrån lämplighet genom visa att den är extremt lättriden och välbalanserad och att
den hjälper sin ryttare.
Ekipaget bedöms utifrån programmets genomförande och allmän presentation samt dess förmåga att
rida tillsammans med andra.
Efter att alla i klassen har gjort sitt program går domaren/domarna fram till varje ekipage för kritik och
ev. någon enkel fråga och ekipaget får en rosett. Därefter lämnar klassen banan i skritt.
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